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رئيس الوزراء: دور مشهود لـ «األنباء» في تعزيز ونشر الفكر

أحمد العبداهللا: 
نشيد بحرص «األنباء» الدائم 

على أمانة الكلمة وصدق 
اخلبر واحلرية املسؤولة

حمد العامر: 
نشيد بدور «األنباء» 

في مواكبة األحداث 
احمللية والعاملية

عبدالرحمن املطيري: 
«األنباء» جتّسد الرسالة 

اإلعالمية مبهنية وكفاءة 
بقوة الطرح وصدق املعلومة

عبدالعزيز الدخيل: 
نعتز بحرص «األنباء» 
على تعزيز املسيرة 
اإلعالمية والصحافية

خالد طالل اخلالد: 
«األنباء» حريصة على نشر 

املوضوعات التي تهم 
الوطن واملواطنني

فيصل احلمود: 
جهود إعالمية متميزة 

لـ «األنباء» في نصرة قضايا 
الوطن واملواطنني

ن جهودها في إلقاء الضوء على القضايا التي تهم الوطن واملواطنني سموه هنَّأ بالذكرى الـ ٤٧ لصدورها وثمَّ

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

عبدالرحمن املطيريحمد العامرالشيخ أحمد العبداهللا الشيخ فيصل احلمودالشيخ خالد طالل اخلالدعبدالعزيز الدخيل

مرمي بندق 

قالت مصــادر خاصة في 
تصريحــات لـ «األنبــاء» إن 
املناســب للسلطتني  املخرج 
الذي سيؤدي إلى استمرارية 
التوافــق بينهمــا يكــون في 
معاجلــة أوضــاع املقترضني 
املتعثريــن ماليــا حتــى ال 
يؤدي تعثرهــم إلى دخولهم 
الســجن املركزي وتشــتيت 
أســرهم.  وطالبت احلكومة 
بإعــادة جدولــة املتبقي من 
قــروض املتعثرين بحســب 
بيانات البنك املركزي وتسهيل 
بعــض اإلجــراءات لهم، وهم 
املســتحقون فعال املســاعدة 
حسب البيانات الرسمية على 

أن تتعهد احلكومة بذلك. وردا 
على معلومات تتردد بأن دعم 
احلكومة مجددا وإعادة جدولة 
املتعثرين سيؤديان  قروض 
إلى توســع فئــة املتعثرين، 
أجابت املصادر: ليس صحيحا 
فنســبة املتعثريــن مازالــت 
كمــا هــي منــذ أن تدخلــت 
احلكومــة أول مــرة وتبلــغ 
٢٫٣٪.  واســتطردت املصادر 
قائلة: نسبة التعثر عن دفع 
أقساط القروض نسبة عاملية 
تكرر في أكثر الدول انتظاما 
في سداد األقساط.  وتساءلت 
املصادر: ملاذا املطالبة بإسقاط 
القــروض؟ ما الســبب الذي 
يدفــع البعض إلى طرح هذه 
املطالبــات؟ ومــا احلكمة من 

املطالبة بإسقاط القروض؟
وذكرت: يطالبون بإسقاط 
القروض وفي الوقت نفســه 
يوجــد نقــص فــي األدويــة 
إلــى  والشـــوارع حتتــــاج 
اصالحات، الفتــة إلى أهمية 
التركيز على إجناز املشاريع 
التنموية حتى تنعكس على 

اجلميع. 
مــن جانبــه، أكــد وزيــر 
مجلــس  لشــؤون  الدولــة 
األمة ووزير الدولة لشــؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 
عمار العجمــي أهمية متكني 
احلكومة من إعداد دراساتها 
القانونيــة والفنيــة واملالية 
بشــأن االقتراحــات بقوانني 
املقدمــة من أعضــاء مجلس 

األمة. وبــني الوزير العجمي 
أن االقتراحات بقوانني املقدمة 
من بعض أعضاء مجلس األمة 
والتي من املقرر إدراجها على 
جدول أعمــال الثالثاء املقبل 
تتطلب التوافق بشــأنها من 
قبــل الســلطتني التنفيذيــة 
والتشريعية ومتكني احلكومة 
مــن تقــدمي بياناتهــا وفقــا 
لدراساتها القانونية والفنية 
واملالية ملناقشتها خالل دور 
االنعقــاد احلالي. وأضاف أن 
احلكومة بالتعاون مع مجلس 
األمــة حريصة علــى تلمس 
احتياجات املواطنني والسعي 
إلى رفع املعاناة عنهم ضمن 
إطار برنامــج عمل احلكومة 

للفصل التشريعي الـ ١٧.

٢٢ نائبًا: حتسني املستوى املعيشي واجب.. والتلويح 
بحّل املجلس لعبور كل خالف سياسي لن يزيدنا إال ثباتًا

أصدر ٢٢ نائبا بيانا جاء كالتالي: انطالقا 
من املسؤولية الدستورية والتاريخية امللقاة 
على عاتقنا كأعضاء في مجلس األمة في هذه 
املرحلة املهمة من حاضر وطننا العزيز، والتي 
نسعى فيها لتحقيق اصالحات عامة حقيقية 
وجادة، نؤكدـ  نحن املوقعني أدناهـ  أن جلسة 
١٠ يناير القادمة مهمة تتضمن قضايا مستحقة 
لإلصالح السياسي وحتسني معيشة املواطنني. 
كمــا يجب ان تكــون جميع جلســات مجلس 
األمــة القادمة بذات األهميــة حتقيقا لالجناز 
التشــريعي واالصالح التنموي والسياســي، 
تلبية لتطلعات الشعب واولوياته. وال ميكن 
اختزال اولويات الشــعب بتشريعات بعينها 
دون غيرهــا، فتخفيف معاناة املواطنني حق، 

وحتسني املستوى املعيشي واجب، واملطلوب 
اداء املهمــة وفــق دراســات جــادة وحقيقية 
بجدول زمني معلــوم ومحدد وليس االكتفاء 
بإبراء الذمة. ان التلويح بحل املجلس لعبور 
كل خالف سياسي لن يزيدنا اال ثباتا وتأكيدا 
على اســتخدام ادواتنا الدستورية، وال ميكن 
بــأي حال مــن االحــوال ان يتــم التعامل مع 
اخلالفــات اال مــن خــالل االطر التي رســمها 
الدستور عبر احترام حق ممثلي االمة بالتشريع 
والرقابة. إن الدميوقراطية هي اخليار واملسار، 
الذي ارتضاه احلكم والشعب الكويتي، جيال 
من بعد جيل، عبر مبدأ الفصل بني الســلطات 
مع تعاونها، وهو القسم الذي ال حياد عنه امام 

اهللا ثم الشعب.

احلكومة عن «القروض»: مطلبان لرفع املعاناة

٥٥٠ ألف كويتي مقترض.. منهم أكثر من ١٢ ألف «متعثر»
كشــف بنك الكويت املركزي عن أن 
عدد الكويتيني احلاصلني على قروض 
استهالكية ومقسطة (من جميع اجلهات 
الدائنة، البنوك وشــركات االســتثمار 
وشــركات التمويل) بلــغ نحو ٥٥٠٫١٩

ألف مقترض، مشــيرا إلــى أن محفظة 
القروض املقدمة للمواطنني بلغ إجماليها 
١٤٫٧ مليار دينار، موزعة على ١٣ مليار 
دينار قروضا إسكانية، و١٫٧ مليار دينار 

قروضا استهالكية. وقال «املركزي» إن 
نسبة العمالء املتعثرين من املواطنني في 
سداد تلك القروض تبلغ نحو ٢٫٣٪ من 
إجمالي أعداد املقترضني، أي ما يعادل 
نحو ١٢٫٦٥ ألف مقترض. وأشار البنك 
إلى أن درجة االنتظام في سداد القروض 
مــن جانب املواطنني تبلغ نحو ٩٧٫٥٪ 
من إجمالي قيمة القــروض/ التمويل، 
موضحا ان االنتظام في احملفظة تعكسه 

بوضوح درجــة االنتظام العالية التي 
حتققت بوجود ضوابط رقابية حصيفة 
في إطار املنظومة الرقابية لبنك الكويت 
املركزي، والتي تستهدف حتصني القطاع 
املصرفي وتعزيز االســتقرار املالي في 
البالد، وانطالقا من اهتمام «املركزي»، 
وبشــكل محــدد، مــا يتعلــق بأســس 
وقواعد منح هذه النوعية من القروض/ 

التمويل.

مخرج السلطتني: اجلدولة للمتعثرين املستحقني فعًال املساعدة حسب بيانات «املركزي»

«املركزي»: ١٤٫٧ مليار دينار إجمالي القروض.. و٩٧٫٥ ٪ منهم منتظمون في السداد.. و٢٫٣٪ متعثرون فقط !
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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إيداع مكافأة «األمامية» في حسابات موظفي البلدية

اعتماد صرف بدل نقدي عن اإلجازات خالل أيام  

بداح العنزي

كشفت مصادر مطلعة قي البلدية عن 
أنه مت إيداع مكافأة الصفوف األمامية في 
حسابات املوظفني العاملني خالل فترة 
«كورونا». من جانب آخر، ذكرت املصادر 

انه متت املوافقة على صرف بدل نقدي 
عن رصيد االجازات للموظفني في جميع 
قطاعــات البلدية متهيــدا إليداعها في 
حساباتهم خالل أيام. وذكرت املصادر 
أن املشــمولني بقرار الصرف هم ممن 

تنطبق عليهم الشروط.

محليات
وزير التربية تفقد عمليات تصحيح 

االختبارات في كنترول الثانوية العامة 
.. وطلبة لـ «األنباء»: اختبار اللغة 
العربية سهل جدًا ومن املنهج

بدل اإلجازة في حسابات الدفعة 
الثانية من موظفي «الشؤون» األحد
.. وعبدالعزيز املطيري لـ «األنباء»: 

انتهاء التدقيق على ١٢٠٠ مستحق 
من قبل «ديوان اخلدمة»

«خليجي زين ٢٥» تنطلق اليوم.. 
و«األزرق» يبدأ مشواره أمام قطر غدًا

«زين»: ١٠ باصات و٣ رحالت لنقل اجلماهير 
الكويتية حلضور مباريات املنتخب

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي يلقي كلمة خالل افتتاح عدد من املشروعات في محافظة سوهاج

الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي: 

مشروعات 
الصعيد تكلفت

٧ تريليونات جنيه.. 
والرقم متواضع 

أمام أحالمنا
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أوكرانيا ترفض شرط بوتني ملفاوضات السالم

عواصم ـ وكاالت: كرر مســؤول 
أوكرانــي كبيــر رفــض كييــڤ ألي 
اتفاق ســالم مع موســكو من شأنه 
أن يســمح لروســيا باإلبقــاء علــى 
األراضــي األوكرانيــة التــي حتتلها 
القوات الروسية، وذلك ردا على اعالن 

الكرملني أن الرئيس الروسي فالدميير 
بوتــني أبلغ نظيــره التركــي رجب 
طيب أردوغان بأن موسكو منفتحة 
على احلــوار لكنه اشــترط اعتراف 
كييڤ بخسارة األراضي التي حتتلها 

روسيا.

آليات روسية مدمرة في معرض ملخلفات احلرب في كييڤ      (أ.ف.پ)
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العجمي عن اقتراحات جلسة الثالثاء: التوافق ملناقشتها خالل دور االنعقاد احلالي

التفاصيل ص ١٥
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